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 ةمدقم

 كانتمرة  ألولحٌنما قمنا باستخدام لكمبٌوتر أول واهم المصطلحات التً جرت فً مخٌلتنا لعل 

. الكثٌر منا تابع هذه االخبار عبر .. الخ  الهاكرزاالختراق و  –الفٌروسات  –هً : الحماٌة 

تسبب فً اصابة عشرات االالف من الكمبٌوترات حول وسائل االعالم بشغف:  فهذا الفٌروس 

العالم . نبأ عن اختراق شبكة او المواقع التابعة لشركة او جهة جهات حكومٌة . الخبراء 

 ٌحذرون من انتشار فٌروس جدٌد ... الخ ..

وال شك اٌضا ان االمن والحماٌة ٌحتل االهمٌة و المكانة االولى عند اي شخص ٌتعامل مع هذا 

لألسف تسببت قلة المعلومات المتوفرة واالشاعات و االفتاءات التً تصدر  لكنولم الفرٌد . العا

من اشخاص غٌر مختصٌن الً فتح الباب الً الكثٌر من الخرافات فً مجال الحماٌة تحول 

صدقها الكثٌرون وتسببت فً الكثٌر من االزعاج والقلق للعدٌد من  "خزعبالت"بعضها الً 

 بب اٌضا فً تولٌد جواهس وفوبٌا من استخدام الكمبٌوتر واالنترنت !وتسالمستخدمٌن 

 

 .نتشرة عند الكثٌر من المستخدمٌن خرافات م 10لذلك قمت برصد أهم واكبر 
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 في العالم ! األقوىويعد  قاهر لكل انواع الفيروساتهذا االنتي فيروس  .1

 فٌروس ما شهٌر وٌضعون فٌه كامل ثقتهم .لألسف الكثٌر من المستخدمٌن ٌبالغون فً تقدٌر قوة انتً 

الً العبارات الرنانة التً قد نشاهدها  باإلضافة عنه .  قراؤهسواء من خالل تجربتهم او من خالل ما 

ال خارق علً المنتدٌات او المواقع التً تبالغ جدا فً وصفه وبٌان قوته وصلت الً حد وصفه بانه )

هو ان جمٌع انواع االنتً فٌروسات الشهٌرة فً العالم  المعروفة. من الحقائق  (!! ٌسمح بمرور بعوضة

بنسبة وصلت  Spyware الفٌروسات القدٌمة وبخاصة برامج التجسس  لدٌها قدرة كبٌرة علً كشف

لم تزٌد عن   األخرىوالفٌروسات  wormsبٌنما تقل هذه النسبة كثٌر الً الدٌدان .. % 99الً 

90% . 

الدراسات فً مجال  ألحدثولكن المشكلة االكبر التً ال ٌدركها البعض هً الفٌروسات الجدٌدة . وفقا 

وهذا بالطبع  %5الحماٌة اثبتت ان قدرة اشهر برامج المكافحة الكتشاف الفٌروسات الجدٌدة لم تتخطى 

  امر مقلق بشدة.

الرقمية  البصمةن: لً نظامٌع الحماٌةاالنتً فٌروس ٌعتمد فً اسلوب  اغلب انواع النذلك 

Signature   قاعدة بٌانات تحتوي علً جمٌع الفٌروسات القدٌمة والحدٌثة واي فٌروسات ٌتم (

 اسلوب مراقبة النشاطات المريبة  اكتشافها، ولكل فٌروس بصمة خاصة ٌتم كشفه من خاللها( و 

Heuristic ي ملف بالكمبٌوتر ( . ولذلك ٌضع ) حٌث ٌتم مراقبة نشاط ورصد اي انشطة مرٌبة أل

اغلب صانعً الفٌروسات كافة مجهودهم لتفادي الطرٌقة الثانٌة وحٌث ان الفٌروس جدٌد فال ٌوجد له 

انتً فٌروس . مما ٌجعل مهمة الفٌروس سهلة خالل هذه  أليبصمة الكترونٌة علً اي قاعدة بٌانات 

 انتً فٌروس أليعلً اسم شهٌر الكلً االعتماد فان فكرة  لذاالفترة حتً ٌنكشف امره وٌتم رصده . 

 الكثٌرون . لألسف ال ٌدرك ذلكخطا جسٌم فقط هو 
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 ! برنامج يمكنه استرجاع او سرقة باسورد اي ايميل .2

وال تزال. وهو اٌمان البعض بوجود واحدة من اشهر الخرافات التً انتشرت بشدة علً المواقع العربٌة 

هذا االمر فً حد ذاته غٌر منطقً بالمرة  ولكن بالطبعبرنامج او طرٌقة ما لجلب باسورد اٌمٌل معٌن . 

! 

صاحب الحساب  -او حساب ما ال ٌعرفه سوي اثنٌن : قاعدة البٌانات لهذا الموقع اٌمٌل  أليباسورد  اي

  /االٌمٌل

معروف مكانه. وحتً لو عرف ذلك البرنامج لن ٌطرق بابه وٌقول له كٌد صاحب الحساب غٌر بالتأ

.. قاعدة بٌانات او سٌرفرات المواقع ال ٌتبقى سوي .. اذن  (:اعطنً باسورد اٌمٌلك من فضلك ! 

الشهٌرة مثل: الٌاهو وجوجل و فٌسبوك وهوت مٌل وغٌرها هً بالتأكٌد حٌنما نتحدث عن شركات 

ي ٌستطٌع اي شخص دخولها او اختراقها . الن هذه الشركات تنفق علً لٌست بموقع دردشة او منتد

حماٌتها مٌزانٌات تعادل مٌزانٌات دول صغٌرة ! بل تكاد تكون اكبر من مٌزانٌة حماٌة الحكومة 

الشركة وسمعتها تعمد علً حماٌة بٌاناتها وبٌانات مشتركٌها  صلب وجوهراالمرٌكٌة نفسها ! ذلك الن 

ٌمة هذه الشركات بعشرات الملٌارات من الدوالرات فتخٌل المبالغ التً قد ترصد لذلك . وحٌنما ٌكون ق

 ! 

وجود طرٌقة ما خارقة قادرة علً ذلك تتخٌل ابدا ان مجرد برنامج صغٌر علً منتدى او لذلك ال 

 !بسهولة . واال اصبح بمقدور اي شخص سرقة ما ٌحلو له من االٌمٌالت ولن ٌصبح لها فائدة بعد ذلك 

 

الشًء اللً الحظته فً هذه النوعٌة من البرامج او المواقع انها خداعٌة تقوم بسرقة اٌمٌلك انت 

شخصٌا ولٌس الضحٌة . النً الحظت انه ٌطلب منك بسذاجة ان تقوم بإدخال اسمك وباسوردك و 

رامج اٌضا ٌدعً انه ٌقوم بعملٌة ما وهً لٌست اال مجرد حٌلة تتسبب فً سرقتك انت . وللعلم هذه الب

تتخذ اشكال اخري توهمك انها قادرة علً اختراق المواقع مثل : اضافة ذهب او رصٌد أللعاب الفٌس 

 بوك وغٌرها !!
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 الهاكرز لديهم طرق سحرية خاصة الختراق اي موقع او اي جهاز في العالم ! .3

نا . واالخبار التً تتعلق ال شك ان مجال االختراق او الهاكرز ٌحوز علً اهتمام وشغف الكثٌرون م

بذلك المجال تثٌر دهشة واعجاب البعض منا وخاصة االعجاب بهؤالء المخترقٌن الذي ٌصل حد 

االعجاب بهم الً درجات المبالغة وتصدٌق خرافات ال صحة لها . ٌعتقد الكثٌر من المستخدمٌن ان 

هم طرق خاصة قادرة علً هؤالء المخترقٌن او الهاكرز اشخاص غٌر طبٌعٌٌن اشبه بالسحرة لدٌ

قادر علً اختراق اي نجد البطل  باألفالماختراق اي جهاز او موقع بالعالم كما ٌحلو لهم . او كما نشاهد 

.. او ٌقوم باختراق نظام امنً معٌن من  نقرات علً الكٌبوردالستخبارات او البنوك ببضع سٌرفرات ل

 (: 9000خالل هاتف نوكٌا 

اختراق المواقع او االجهزة  مر لٌس حقٌقً ولٌس بالشكل الذي ٌعتقده البعض . ولكن الحقٌقة ان هذا اال

له طرق ثابتة معٌنة بل تتركز المسألة علً اٌجاد ثغرة ٌستطٌع ان ٌنفذ منها وٌسٌطر سهال ولٌس لٌس 

 هٌا لٌست باألمر السهل بل صعب جدا ٌصل الً الشبة مستحٌلعلٌه . لذا فان عملٌة اٌجاد هذه الثغرة 

 وٌحتاج الً فرٌق ومحاوالت كثٌرة جدا .

لذا فان نجاح البعض فً االختراق وبعدها ٌضع صفحة سوداء له وجمجمة وٌطلق علً نفسه اسم صقر 

العروبة او عقرب الصحراء او القرصان االحمر لٌس معناه انه قادر علً اختراق اي شًء اخر . ذلك 

ٌة او ضعٌف جدا وهذا االمر بالطبع لٌس مع كل اجهزة ربما استطاع ذلك نتٌجة انه موقع بال حما ألنه

 الكمبٌوتر او المواقع .
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 !او ال يمكن اختراقهما نظامي التشغيل لينكس او ماك ال يحتويان علي فيروسات  .4

هذا االمر شائعة جدا عند مستخدمً نظامً التشغٌل لٌنكس وماك. نتذكر جمٌعا اعالن ابل الشهٌرة لعل 

I'm mac  وجود فٌروسات علٌه بٌنما الماك ال . ولعل  احد االسبابحٌنما كان ٌسخر من وٌندوز ومن

 ٌروجون لهذا االمر بشدة عند الحدٌث عن ممٌزات لٌنكس .وتوزٌعاتها المختلفة اٌضا مستخدمً لٌنكس 

ا بنم ان نظام وٌندوز هو فقط من ٌحتوي علً فٌروسات وٌسهل اختراقه.الكثٌرون اٌضا ٌروجون و

غٌر صحٌحة  السابقة ثبت انها المعتقداتنظٌفة ال تحتوي علً فٌروسات. كل هذه  األخرىاالنظمة 

 بالمرة . 

رة طٌلة السنوات الماضٌة ولعل اشهرها فٌروس فهذه االنظمة تعرضت للكثٌر من الفٌروسات الخطٌ

Leap-A  وHong Kong  وHellRTS  وFlashback  لنظام تشغٌل ماك . واٌضا فٌروس

Diesel  وLion  و الدودةDevnul  .الً العدٌد من الهجمات واالختراقات التً اصابت  باإلضافة

 كال النظامٌن فً السنوات االخٌرة .

نسبته كبٌرة جدا فً االصابة ولكن المسألة قد تبدو نسبٌة فً هذا االمر . فالحقٌقة ان نظام وٌندوز 

بفٌروسات واختراقات مقارنة بماك ولٌنكس ذوي نسبة اصابة قلٌلة . ولكن هذا االمر ٌرجع الً النسبة 

صانعً الفٌروسات ٌوجهون بالتأكٌد مما ٌجعل % تقرٌبا( 90)وٌندوز عالمٌا  الستخدام الضخمة جدا 

لواسعة جعلت اغلب ثغراته معروفة ) خاصة اغلب نشاطهم الٌها اكثر من االخرٌن . اٌضا شهرته ا

. كما اكدت بعض الدراسات ان نظامً لٌنكس وماك ال  األخرى(  اكثر من باقً االنظمة XPوٌندوز 

 ٌتمتعان بحماٌة اكبر من الوٌندوز فً التعرض للفٌروسات او االختراقات . بل ٌوجد بهما ثغرات

 ٌسهل اختراقها ونشر فٌروسات بهما . خطٌرة

هو امر عاري  ل ٌمكن اختراقهمافان اعتقادك ان نظامً ماك او لٌنكس خالٌٌن من الفٌروسات او لذا 

 تماما من الصحة .
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 الفيروس يمكنه ان يتسبب في انفجار الكمبيوتر او اتالفه اجزاءه ! .5

وس خرافة اخري صدقها البعض نتٌجة االشاعات او حسبما كنا نشاهد فً االفالم االمرٌكٌة . فنجد الفٌر

كل هذه االمور  Hardwareٌجعل الكمبٌوتر ٌنفجر او ٌحترق او ٌتم تدمٌر جزء من االجزاء الصلبة 

تأثٌرها ٌكون مقصورا علً النواحً اال برمجة  ما هوغٌر حقٌقٌة وال ٌمكنها ان تتحقق. الفٌروس 

البرمجٌة، او لدٌه قدرة علً اصدار اوامر فً نظام التشغٌل قد تسبب ضررا مثل : مسح البٌانات من 

 مسح التعرٌفات .. الخ   –علً القرص 

ولم نسمع عن فٌروس قام بتدمٌر كارت الشاشة مثال او الرام او البروسٌسور او اتالف القرص الصلب 

كانت قدرته هً تخرٌب البٌوس CIH الشهٌر والمعروف اختصارا بـ  تشٌرنوبٌلتً فٌروس تماما . ح

BIOS   سجل البوت الرئٌسًاو مسحMaster Boot    اوpartition table  للقرص الصلب مما

ٌجعله غٌر قابل للقراءة . ولكن تم اٌجاد طرق لعالج هذه التأثٌرات . بنما كانت االجزاء الصلبة تم 

 الضرر .ٌمسحها 

 

  



9 |  
 

 .عند فتح االيميل ال يمكن ان يصاب جهازك بالفيروس .6

االعتقاد السائد هو عندما تتصفح رسالة قد تحتوي حتً كتابة هذه السطور كنت مقتنع بهذه االمر . ف

علً فٌروس لن تصاب بضرر اذا قمت بتصفح الرسالة فقط . ببنما تصاب بالضرر عندما تقوم بفتح 

المرفق مع الرسالة او الضغط علً رابط ما . ولكن لكون عملً مطور وٌب اثار هذا االمر  الملف

ولذلك ٌمكن  HTMLشكوكً حتً تأكدت منه تماما . فمن المعروف ان االٌمٌالت تكون مكتوبة بلغة 

مما قد ٌسمح ٌتحمٌل  Iframeداخل الصورة او  او ضع الفٌروسبسهولة ادراج اكواد جافا سكربت 

الفٌروس الً جهازك دون ان تشعر . ولكن هذه المسألة ربما تكون صعبة هذه االٌام لوجود انظمة ملف 

ولكن هذا ال ٌمنع من قٌام مبرمج محترف من عمل او تعطٌل اكواد معٌنة متطورة لفحص لالٌمٌالت 

س هو تصفح االٌمٌل امن ولن تصاب بفٌروذلك دون ان ترصدها انظمة الحماٌة . لذلك اعتقادك بان 

 تماما . خاطئامر 
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 طالما الجهاز سليم ويعمل بشكل طبيعي . ال يوجد فيروسات ! .7

احد االعتقادات الخاطئة عند الكثٌر من المستخدمٌن . طالما نظام التشغٌل ٌعمل بكفاءة ولم ٌالحظ اي 

 . خاطئامور مرٌبة فهذا ٌعنً ان الجهاز خالً من الفٌروسات . بالتأكٌد اعتقاد 

( . او ٌكون الفٌروس قوي 1ن ٌكون جهازك به فٌروس ولم ٌتم كشفه بعد )راجع الفقرة حٌث ٌمكن ا

بشكل ٌمكنه تجنب برامج الحماٌة . او ٌكون الفٌروس لدٌه توقٌت معٌن للتنشٌط ) مثل فٌروس 

هدف اخر غٌر معلن مثل ان ٌكون برنامج تجسسٌا او لسرقة  ألداء( او قد ٌكون مخصص تشٌرنوبٌل

ٌظهر علً الشاشة رسالة  باألفالماغلب الفٌروسات تتخذ طابع تموٌه ولٌست كما ٌظهر  البٌانات .

 لذا ال تنخدع بهذا االمر !مرعبة او جمجمة تضحك او غٌرها من هذه االمر .  

 

 .تعطل الكمبيوتر سببه وجود فيروسات به  .8

بل قد ٌكون السبب االول الذي ٌقفز فً رأسك  االعتقاد الشائع عن نسبة كبٌرة جدا من المستخدمٌن .

لٌس بالضرورة عند حدوث ذلك ان ٌكون بسبب  .عندما ٌتعطل الوٌندوز او تظهر رسائل الخطأ كثٌرا

او اي فٌروس ما فً جهازك . فقد ٌكون هذا نتٌجة عطل فً نظام التشغٌل او القرص الصلب او الرام 

 ذلك .امر اخر . هناك اسباب اخري قد تؤدي الً 
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 هذا االسم او االيميل مملوك لهاكر ال تضيفه عندك حتي ال يسرق ايميلك .9

احد الخرافات الساذجة السخٌفة التً انتشرت بشدة عبر المنتدٌات والمواقع االجتماعٌة والجروبات 

ة التً وضحناها فً الفقرة الثانٌة . فال ٌعقل ان اضاف لألسبابواالٌمٌالت . فهو امر غٌر صحٌح تماما 

 لدٌك قد ٌسبب فً سرقة اٌمٌلك !  ما شخص

 ولكن الحقٌقة فً هذا االمر هو ان هذا الشخص المذكور حٌنما ٌتحدث معك قد ٌرسل لك صورة او

او برنامج القط للوجه   Trojanٌقول لك افتح الموقع كذا . مما ٌؤدي الً تحمل تروجان  ملف او

 كلمة السر وسرقتها . ٌمعرفة مما قد ٌسمح له علً جهازك  Keyloggerالمفاتٌح 

 

  عند االصابة بفيروس ما . قم بعمل فحص شامل . .11

الخطأ الشائع الذي ٌقوم به اغلب المستخدمٌن عند اصابتهم بفٌروس ما . ٌقومون فورا بعمل فحص 

Scan  خاطئشامل للجهاز كله معتقدٌن ان ذلك سٌخلصهم من الفٌروس المزعج . هذا االمر لٌس 

وهذه الطرٌقة اٌضا % بل احٌانا ٌكون مفٌد وٌستطٌع اكتشاف وازالة هذا الفٌروس المزعج 100بنسبة 

. ولكن هذا االمر لٌس كافٌا وال ٌحدث مع جمٌع الفٌروسات تكون مجدٌة مع الفٌروسات الشائعة

 اجزاء منه . بإزالةفالفٌروسات لها طابع خداعً كما ذكرنا من قبل واحٌانا الفحص ٌقوم 

تنصٌب نظام التشغٌل . هذا اٌضا غٌر  بإعادةقٌام المستخدم فً هذا االمر من االخطاء الشائعة اٌضا 

مما ٌسمح بعودته مرة  األخرىقد ٌنسخ نفسه فً البارتشنات  ألنهكافً وال ٌقضً تماما علً الفٌروس 

 اخري !

*** 
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  CC-BY-SA ًعادبالا عاشملا صٌخرت تحت روشنم بٌتكلا اذه

 هنم ةقتشم لامع جاتناو هٌف لٌدعتلا كنكمٌو يراجت رٌغ وا يراجت ءاوس رح لكشب دراولا ىوتحملا مادختسا وأ ءاشت امك باتكلا رشن كنكمٌ

 . ًعادبا عاشم صٌخرتب هنم قتشملا لمعلا نوكٌ ناو ًلصألا فلؤملا مسا ركذ :طرشب يرخا ةرم هرشن ةداعا وا
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